DET KONGEEGE

SAMFERDSELSDEPARTEMENT
———

Statsråden

Ifølge liste

Deres

ref

NTP 2022-2033
om prioriteringer

- Invitasjon

Vår ref

Dato

20/1452-1

30. juni

til innspillsmøte

Gjennom hele arbeidet med Nasjonal transportplan
departementet

lagt opp til en åpen, transparent

viderefører jeg, og nå i sluttfasen ønskerjeg
bykommunene
Alle møtene

til innspillsmøter
vil bli gjennomført

smittevernsituasjonen
gjennomført

2022-2033

kontaktgruppe

har Samferdsels-

prosess med stor grad av medvirkning.

å invitere fylkeskommunene

om kommende
i august,

med politisk

2020

Nasjonale

som fysiske

Dette

og de største

transportplan.

møter rundt i landet, gitt at

tillater dette. Skulle koronasituasjonen

kreve det, vil møtene bli

som videokonferanse.

Jeg ønsker å invitere til'følgende
- Kristiansand

møter:

12. august kl. 13:30 — 16:00, møte i Kristiansand

med Agder + Vestfold og

Telemark.
- Stavanger

13. august kl. 12:00 — 15:00. møte i Stavanger

med Rogaland + Vestland,

Stavanger og Bergen.

-Ålesund 18. august kl. 12:30 —16:00, møte i Ålesund med Møre og Romsdal, Trøndelag og
Trondheim.

- Fredrikstad 20. august kl. 13:00 — 16:00, møte i Fredrikstad
- Kirkenes

31. august

kl. 12:00 — 15:00, møte i Kirkenes

med Viken, Innlandet og Oslo

med Nordland,

Troms og Finnmark

og Sametinget.
Jeg ber om at dere begrenser deltagelsen
administrativ

til fem representanter

per organisasjon,

støtte. Vi kommer tilbake til møtested i e—posttil påmeldte til møtene.

Postadresse: Postboks 8010 Dep 0030 Oslo
Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon* 22 24 90 90
Org no.: 972 417 904

inklusive

Jeg setter pris på at dere fortsatt

er engasjerte

og aktive deltagere

i prosessen,

til en god dialog. Dette er viktig for å skape en god ny Nasjonal transportplan.
kommenede

møtene er å ha en overdordnet

prioriteringene

og ser fram

Målet med de

og strategisk diskusjon om utfordringene

og

i deres fylke/by. Vi har allerede mottatt skriftlige innspill fra dere som jeg

ønsker en overordnet orientering om i møtet. Vi legger ikke opp til bruk av PowerPoint eller
presentasjoner,

men muntlige

innspill og diskusjon.

Jeg ønsker både å diskutere

innspillene

fra hver av dere, men også å diskutere på tvers av fylkene for hele regionen samlet.
I forbindelse

med dette møtet vil jeg også gjennomføre

er opptatt av å legge til rette for effektiv transport

et møte med regionalt

for næringslivet,

og disse innspillene

være nyttige for meg. Jeg hører derfor gjerne om hvordan fylkeskommunen
næringslivet

i regionen

NTP-arbeidet,

i vårt møte. Barnas transportplan

i den åpne og demokratiske

innspill fra Ungdomsrådene
Agenda

vil

legger til rette for

for å inkludere de yngre

vi ønsker oss. Eventuelle

muntlig i møtene.

for møtet blir som følger:

1. Statsråden:

innledning om NTP-prosess

innspill fra fylkeskommunene
2.

NTP-prosessen

kan også presenteres

Jeg

er et annet tema vi har fokus på i

og vi ønsker at fylkene involverer Ungdomsrådene

transportbrukerne

næringsliv.

Innledning fra fylkeskommunene
koblet til utfordringene

så langt. Overordnet inntrykk fra mottatte

(og ev. byene) i regionen.
(og ev. byene) om de overordnede

prioriteringene,

i regionen, nå og ifremtiden.

3.

Felles diskusjon, spørsmål og kommentarer.

4.

Statsråden:

Oppsummering

samt videre

NTP-prosess.

og avslutning

— hovedinntrykk fra møtet og innspillene,

Det blir det enkel servering i forbindelse med møtet.
Disse innspillsmøtene

utgjør et viktig grunnlag for videre NTP-arbeid. Desto bedre dialog vi

har nå, jo bedre blir sluttresultatet

i Stortingsmeldingen

neste vår.

Jeg ber om at dere melder dere på møtet innen 1. august ved å sende e-post til
kontorstotte

sd.de

kan rettes til samme

”Me

.no med navn, tittel og e-postadresse
adresse.

hilsen

,
)'

[[XW/
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,Lfd'”,

TIL

Side 2

til deltakere. Eventuelle spørsmål

-

Adresseliste

Agder fylkeskommune
Bergen

kommune

Innlandet fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Oslo kommune - Byrådet
Rogaland fylkeskommune
Sametinget
Stavanger kommune
Troms og Finnmark fylkeskommune
Trondheim

kommune

Trøndelag fylkeskommune
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Vestland fylkeskommune
Viken fylkeskommune

Side 3

á

